Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015

O prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Bajerovce

Obec Bajerovce podľa §6 a §11 os. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §18 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve vydáva tento

Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v Obci Bajerovce

Článok 1
Všeobecné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných na
pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinností
návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku
a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení
pohrebiska, čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských
ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia evidencie
pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu na pohrebisko
a cenník služieb.
Obec Bajerovce má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území, ktoré
prevádzkuje sama.
Pohrebiskom v Bajerovciach rozumieme cintoríny, tzv. starý a nový.

Článok 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Pohrebisko: Cintoríny v Bajerovciach
Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Bajerovce
Sídlo: 082 73 Bajerovce 114

IČO: 00326810
Kontakt: 051/4597336, 0911924987
Obec Bajerovce vykonáva prevádzkovanie pohrebiska na základe ponuky a dokladu
„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska
a prevádzkovanie pohrebnej služby“:
Peter Dziak – PIKAS, Jarmočná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 34309306, DIČ: SK 1020763370

Článok 3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
b) pochovávanie
c) udržiavanie čistoty a poriadku, údržba komunikácií a zelene na
pohrebisku
d) starostlivosť o oplotenie
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade
umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa
pohrebu
b) Vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov
c) Zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa §19 ods. 1 zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve
d) Dodržiavať dĺžku tlecej doby
e) Dodržiavať zákaz pochovávania
f) Zabezpečiť odvoz a likvidáciu cintorínskeho odpadu
g) Chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením
h) Zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu
a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je
potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska, pričom o pripravovanom
zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať
nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
bezodkladne písomne informovať nájomcu
Článok 4
Nájomná zmluva a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.
Uzatvorením nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za
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nájomné stanovené v cenníku, nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomná zmluva môže
zaniknúť písomnou dohodou, alebo výpoveďou, nesmie sa vypovedať skôr
ako po uplynutí tlecej doby.
Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie
novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych
osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od
úmrtia nájomcu hrobového miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) Závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového
miesta, pohrebisko sa zruší, výpoveď nájomnej zmluvy sa doručí
nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť
b) Nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového
miesta, pričom je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do
dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) Užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy
b) Udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady
c) Písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie
d) Udržiavať poriadok na pohrebisku
e) Pravidelne uhrádzať poplatok za prenajaté hrobové miesto
Nájomca je oprávnený vykonávať stavebné úpravy hrobových miest iba
s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa na vlastné
náklady (príloha VZN č. 2, 3). Pri stavebných úpravách a výkopových
prácach je nájomca povinný si vyžiadať od prevádzkovateľa povolenie na
práce, s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Osoby, ktoré na
pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu, sú povinné riadiť sa pokynmi
pracovníka obce a uhradiť poplatok za vstup na pohrebisko v zmysle
platného cenníka (príloha VZN č. 1).
Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať
zásady prevádzkovateľa, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového
miesta.
Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe
písomného súhlasu obce. Prevádzkovateľ ich môže odstrániť, ak narušujú
prevádzku pohrebiska alebo starostlivosť o hrobové miesta.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
I.

Návštevníci pohrebiska sú povinní:

II.

a) Zachovávať dôstojnosť a pietu pohrebiska
b) Udržiavať poriadok v priestoroch pohrebiska, hlavne okolo
hrobového miesta, odstrániť vyhorené sviečky, neskladovať
črepníky, nepotrebné kahance a prázdne nádoby, vedľa
hrobového miesta
c) Správať sa slušne a ticho
Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:
a) Hlučné správanie, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov
a iných návykových látok a vykonávať iné činnosti, ktoré nie sú
vzhľadom na charakter pietneho miesta obvyklé
b) Poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenia a zeleň
c) Odhadzovať odpadky a iné predmety (suché kytice, vence,...)
mimo vyhradeného priestoru – veľkoplošný kontajner pred
vstupom na cintorín
d) Vodiť psov, mačky a iné zvieratá na pohrebisko
e) Pálenie trávy, lístia a odpadu
f) Rozsviecovať kahance a sviečky mimo hrobových miest a na
miestach, ktoré nie sú pre tento účel vyhradené, aby nevzniklo
nebezpečenstvo požiaru, alebo aby nedošlo k poškodeniu iných
hrobových miest a zariadení pohrebiska
g) Umiestňovať ponuky a reklamy s výnimkou súhlasu obce

Článok 6
Prevádzková doba
Pohrebisko je verejnosti prístupné nepretržite.

Článok 7
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
1. Na pohrebisku v obci sa pochovávajú telá osôb, alebo ich spopolnené
pozostatky, ktoré pred úmrtím trvale žili v obci, pochádzali z obce a už majú
na pohrebisku pochovaných priamych príbuzných
2. Do hrobových miest sa pochovávajú ľudské telá spravidla po jednom, ktoré
musia byť uložené najmenej do uplynutia tlecej doby.
3. Pred uplynutím tlecej doby môže byť do toho istého hrobu uložené ďalšie telo
zomrelého, len ak nad poslednou rakvou ostane najmenej 1 meter uležanej
zeminy.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami
a s ľudskými ostatkami, ak je v nej voľné miesto.

5. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia
pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však skôr ako uplynie 48 hodín od úmrtia.
Pri vykonanej pitve, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve.
6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej
1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m; ak sa počíta
s ďalším uložením rakvy s telesnými pozostatkami do toho istého miesta,
musí byť hĺbka hrobu 2,20 m
b) Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť 0,7 m,
nevzťahuje sa to na dvojhrob alebo viachrob
d) Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná
skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m
7. Rozmery hrobového miesta:
- Detský jednohrob 0,70 x 1,20 m
- Detský dvojhrob 1,20 x 1,20 m
- Jednohrob dospelých 1,20 x 2,60 m
- Dvojhrob dospelých 2,40 x 2,60 m
- Trojhrob dospelých 3,20 x 2,60 m
8. Plošná výmera hrobu obsahuje plochu na vybudovanie obrubníka a pomníka.
Plochu na každé prepožičané miesto vytýči prevádzkovateľ. Nedodržanie
zachovania určenej hranice sa posudzuje ako priestupok
9. Nové hrobové miesta sa prideľujú podľa poradia.
Článok 8
Dĺžka tlecej doby
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby,
ktorá je 10 rokov.

Článok 9
Spôsob vedenia evidencie
Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu
prevádzkovania pohrebiska v zmysle § 17 ods. 4 zákona o pohrebníctve
v znení neskorších predpisov. Taktiež vedie evidenciu zosnulých a evidenciu
nájomných zmlúv za hrobové miesta. Informácie o hrobových miestach sú
k dispozícii na Obecnom úrade v Bajerovciach.
Článok 10
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Na pohrebisku je umiestnený jeden veľkokapacitný kontajner, ktorého vývoz
zabezpečuje podľa potreby na svoje náklady prevádzkovateľ pohrebiska.

2. Návštevníci pohrebiska sú oprávnení do kontajnera vyhadzovať len zvyšky
kvetinovej výzdoby, napadané lístie a odstránenú trávu, nádoby od sviečok,
použité ozdobné predmety.
3. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z dôvodu
stavebnej úpravy hrobového miesta (budovanie obruby, hrobky, atď.) je
povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady
Článok 11
Cenník služieb
Aktuálny cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

Článok 12
Prechodné ustanovenia
Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú
zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak
osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky
užívania hrobového miesta sú splnené.
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Článok 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci
Bajerovce nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve
Všeobecne záväzné nariadenie, zmeny a doplnky tohto nariadenia, schvaľuje
obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Bajerovciach dňa: 13. 7. 2015 uznesením č. 4/2015/8.6
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 8. 2015
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1, ktorú tvorí aktuálny cenník
služieb, príloha č. 2 Žiadosť o povolenie na vykonanie stavebných úprav na
hrobovom miest a príloha č. 3 Súhlas Obce Bajerovce na vykonávanie
stavebných úprav na hrobovom mieste.
Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o prevádzkovom
poriadku pre pohrebisko v Obci Bajerovce stráca účinnosť Prevádzkový
poriadok cintorína obce Bajerovce z roku 2012.
V Bajerovciach dňa 13. 7. 2015
Michal Sekerák
starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o prevádzkovom poriadku pre
pohrebisko v obce Bajerovce bolo vyvesené na úradnej tabuli obce:

Dňa: 15. 6. 2015

Pečiatka a podpis:...........................

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o prevádzkovom poriadku pre
pohrebisko v obci Bajerovce bolo zvesené z úradnej tabule obce:

Dňa: 10. 7. 2015

Pečiatka a podpis:.............................

Príloha č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko v obci Bajerovce
Aktuálny cenník služieb, nájomného za nájom hrobového miesta a poplatky,
ktorý tvorí neoddeliteľnú časť Prevádzkového poriadku pre pohrebisko v
Bajerovciach
Poplatok za prenájom hrobového miesta
1. Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov
podľa typu a rozmerov hrobu:
a) Jedno hrobové miesto dospelého – iba kríž, iba tabuľa
7,00 €
b) Jedno hrobové miesto dospelého – s hrobkou
12,00 €
c) Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou
24,00 €
d) Dve hrobové miesta vedľa seba – iba kríž, tabuľa
10,00 €
e) Detský hrob – s hrobkou
8,00 €
f) Detský hrob – bez hrobky
3,00 €

2. Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov
podľa typu a rozmerov hrobu pre osoby, ktoré nemali trvalý pobyt v obci
Bajerovce:
a) Jedno hrobové miesto dospelého – bez hrobky
25,00 €
b) Jedno hrobové miesto dospelého – s hrobkou
35,00 €
c) Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou
50,00 €
d) Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob bez hrobky
40,00 €
e) Detský hrob – s hrobkou
13,00 €
f) Detský hrob – bez hrobky
7,50 €

3. Cena nájomného je stanovená na obdobie 10-tich rokov, rovnako
nezmenená zostáva pri obnove nájomnej zmluvy.
4. Vstup na cintorín pre fyzické alebo právnické osoby, vykonávajúce všetky
druhy kamenárskych prác, okrem prevádzkovateľa pohrebiska
a pohrebných služieb
5,00 €/jeden deň

Príloha č. 2 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko v obci Bajerovce
Žiadosť o povolenie na vykonanie stavebných úprav na hrobovom
mieste
Označenie pohrebiska: Nový cintorín
Žiadateľ:
Nájomca hrobového miesta, objednávateľ prác: ........................................
.....................................................................................................................
(meno a priezvisko, adresa)

Označenie hrobového miesta, číslo ................., typ hr. miesta....................
Meno pochovaného ........................................dátum o *............................
+ ............................
Popis prác, ktoré sa budú vykonávať na hrobovom mieste .........................
......................................................................................................................
Predpokladaný čas výkonu prác na hrobovom mieste: ...............................
Názov zhotoviteľa, adresa: ..........................................................................
......................................................................................................................
Poznámky: ...................................................................................................
V Bajerovciach dňa: ........................
.....................................
Podpis žiadateľa

Príloha č. 3 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebisko v obci Bajerovce

Obec Bajerovce
Súhlas
Obce Bajerovce na vykonávanie stavebných úprav na hrobovom mieste

Obec Bajerovce ako prevádzkovateľ pohrebiska v Bajerovciach dáva
súhlas na vykonanie stavebných úprav na hrobovom mieste:
Označenie hrobového miesta: ..................................................................
Dátum vykonávania prác na hrobovom mieste: .......................................
Žiadateľ:
Meno a priezvisko: .....................................................................................
Adresa: .......................................................................................................
Popis prác, ktoré sa budú na hrobovom mieste vykonávať:

Zakazuje sa: vytvárať aj dočasné skládky materiálov na pohrebisku,
znečisťovať roztrateným materiálom pohrebisko!
Vstup na cintorín bol zaplatený dňa: ...............................
V Bajerovciach dňa: ...........................................

..........................................................................
za správcu pohrebiska: podpis, pečiatka

